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      ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދުވަހު ބޭއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަވި  17 ބަރުއޮކްޓޫ 2022
ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ ) 2020/26 ނަންބަރު ޤާނޫނު"ޅަ ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާސްކު 24ދައުރުގެ  ތިންވަނަ 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  92  ޤާނޫނުއަސާސީގެ ބިލު" ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ  1އަށް ( ޤާނޫނު އޮތޯރިޓީގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ދުވަހުހޯމަ ( ވި 6 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1444) 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 ،ންމަތީ  ގޮތުގެ
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު  ދިވެހި ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން

 ކުރެވިއްޖެއެވެ.
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 2022/17 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

         އަށް ( ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު ) 2020/26ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނު ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 

 .އަްށ އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުަތއް ގެނައުން( ރެގިުއލޭޓަީރ އޮތޯރިީޓގެ ޤާނޫނުޔުިޓލިޓީ ) 2020/26ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ ަފހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ 
ޚިދުމަތްތަކުން 

ބިލުކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދު 
 ހެދުން 

ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ޯފރުކޮށްދޭ ަފރާތްތަކުްނ ޚިދުމަތް ޢާންމު  )ހ( .34-1

ލިބިގަންނަ ަފރާތްތަކަްށ ެއ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިބުލކުރުމުގަިއ 

ޢާންމު  ޢަމަލުކުރަންވީ ަމއިގަނޑު އުޫސލުތައް ބަޔާންުކރާ ގަވާއިދެްއ،

 ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްޭދ ފަރާތްަތކުެގ މަްޝވަރާއާެއކު،

 އޮތޯރިޓީން ެއކުލަާވލަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގަވާއިުދގައި އަންނަނިިވ ކަންކަްނ  )ށ(  

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

އެއް މުއްދަތެްއގެ ބިލިްނގ ސަިއކަލްެއއް ކަނޑައެޅުާމގުޅޭ   (1)   

 އުސޫލުތައް؛

ކަނޑައެޅުާމގުޅޭ ބިލު ދެއްކުމަށް މަދުވެގެން ދޭންޖެހޭނެ މުއްދަތެއް   (2)   

 އުސޫލުތައް؛

 ތަކާއި ގޮތްތައް؛ތުބިލު ދެއްކުމުަގއި ލުއިތަްއ ދެވޭނެ ާޙލަ  (3)   

ބިލު ނުދެއްކުމުެގ ސަބަބުން ހިނގާ ޖޫރިމަާނ ކަނޑައެޅުމުެގ   (4)   

 އުސޫލުތައް؛

ބިލު ނުދެއްކުމުެގ ސަބަބުން ޚިދުމަތް މެދުކަނޑާލަްނޖެޭހ   (5)   

ތަކަކީ ކޮަބއިކަން ކަނޑައެޅުމާއި، އެފަދަ ޙާަލތެްއ ތުޙާލަ
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ތަކުގަިއ ކޮންމެހެން ޢަަމލުކުރަްނޖެޭހ ތުމެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެ ާޙލަ

 އިޖުރާއަތުތަްއ ކަނޑައެޅުން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ އެުކލަވާާލ ަގވާއިދަްށ ޢަމަލުުކަރން ފެށުމަށް  )ނ(  

މުއްދަެތއް، ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދޭ )ަހއެއް( މަސްދުވަުހގެ  6މަދުވެގެން 

 ފަރާތްތަކަށް އޮޯތރިޓީން ދޭންވާނެެއވެ.

ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ މީޓަރު މެދުެވރިކޮށް ޭދ  )ރ(  

މާރާތުެގ ޢިޚިދުމަތްތަކުގައި މީޓަުރ ރަޖިސްްޓރީކޮށްފަިއ ހުންނަންވާނީ 

 ރު ބޭނުންކުަރނީ މީޓަވެރިފަރާތުެގ ނަމުގައެވެ. އަިދ އެ ޚިދުމަތް 

       ކަުމގައިވާނަމަ،  ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިަފއިވާ ަފރާތް ނޫން ަފރާތެއް

ރާެތއްގެ ނަމުަގއި އެ ޚިދުމަތެއް، ޚިދުމަތް ފައެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުާރ 

ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާުތގައި ރަޖިސްޓްީރކުރެވިދާނެެއވެ. އަިދ މިކަްނ ކުރުމުެގ 

 ަބޔާންކުރާ ަގވާއިދެއް އޮތޯރިޓީްނ ލުަތކާއި ހަމަތައްސޫއެންމެހައި އު

 އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ެގ ދަށުން ޢާންމު ބޭނުންތަކުެގ ޚިދުމަްތ އެއްވެްސ  )ބ(  

ފަރާތަކުން ރަޖިސްްޓރީކޮށްފިނަމަ، އެ ޚިދުމަތް ރަިޖސްޓްރީކުިރ 

ތް މުއްދަތަކަށް އެ ޚިދުމަތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އެ ޚިދުމަ

 ރަޖިސްޓްރީކޮށްދެވިަފއިވާ ަފރާތަކުންނެވެ.
 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެުކލަާވލަންޖެހޭ ގަވާއިުދތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  1މި ޤާނޫނުގެ  .2

 )ތިނެއް( މަސްުދވަހުެގ ތެޭރގައި އެކުަލވާލަންާވނެއެވެ. 3ގިނަވެގެން 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިުޢކުާރ  .3

 ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން

  

______________________ 


